KOMUNIKAT
XXXVIII Archidiecezjalna Przemyska
Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
4-15 lipca 2018 r.
Niebawem wyruszy na pątniczy szlak ku Jasnej Górze XXXVII Archidiecezjalna
Przemyska Piesza Pielgrzymka. Hasło tegorocznych rekolekcji brzmi „Żyć z Maryją
w Duchu Świętym" i nawiązuje do przeżywanego w Kościele roku liturgicznego pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.
Podobnie jak w ubiegłych latach zapraszamy i starszych i młodych do wspólnego przeżycia rekolekcji w drodze .Pielgrzymka odbędzie się w terminie dotychczasowym,
tj. w dniach 4-15 lipca. Uczestniczyć w niej może młodzież powyżej 15. roku życia oraz dorośli w wieku do 65 lat. Udział nieletnich jest możliwy według następujących zasad: w wieku
do lat 16 - w towarzystwie i pod opieką osoby dorosłej; w wieku 16-18 lat - na podstawie
pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów. Pielgrzymkę można będzie rozpocząć albo
w stolicy archidiecezji, tj. w Przemyślu, 4 lipca, albo w jednym z lokalnych ośrodków pielgrzymkowych, a mianowicie: w Lesku - 4 lipca, w Jarosławiu, Leżajsku i Brzozowie 5 lipca, w Przeworsku, Łańcucie i Krośnie - 6 lipca. Pątnicy wyruszający z tych ośrodków
dołączą na trasie do grup idących z Przemyśla.
Zapisy na pielgrzymkę trwają do 25 czerwca. Każdy pątnik zapisuje się w swojej parafii. Młodzież do lat 18 przy zapisie przedkłada pisemne zezwolenie rodziców lub opiekunów.
Przy zapisie trzeba też określić grupę, do której chce się należeć. Koszt wpisowego (na pokrycie kosztów pielgrzymki) wynosi 130 zł od osoby. Jeśli z najbliższej rodziny wybiera się
na pielgrzymkę kilka osób, to tylko jedna z nich uiszcza całość opłaty, tj. 130 zł, a pozostałe
wpłacają po 70 zł (Przez najbliższą rodzinę rozumie się tu rodziców i ich dzieci).
O przygotowaniu duchowym w poszczególnych ośrodkach związanych z wyjściem
pielgrzymki o miejscu i godzinie rozpoczęcia przygotowania poinformują w stosownym czasie Księża Przewodnicy poszczególnych grup.
Przyjmowanie bagażu będzie realizowane w przeddzień rozpoczęcia pielgrzymki
w godzinach 14-20 dla poszczególnych grup w następujących ośrodkach:
 grupa św. Jacka - Przemyśl, parafia Katedra, Instytut Muzyki Sakralnej
 grupa św. Józefa Pelczara- Przemyśl, parafia Miłosierdzia Bożego
 grupa św. Kazimierza - Przemyśl, parafia Miłosierdzia Bożego
 grupa św. Brata Alberta - Jarosław, parafia MB Królowej Polski;

 grupa św. Rafała Kalinowskiego - Przeworsk, parafia Ducha Świętego (Bazylika);
 grupa bł. Marii Ledóchowskiej - Leżajsk, parafia Trójcy Świętej (Fara);
 grupa św. Urszuli Ledóchowskiej - Łańcut, parafia św. Stanisława (Fara);
 grupa św. Andrzeja Boboli - Lesko, parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny;
 grupa św. Jana z Dukli - Krosno, parafia św. Piotra Apostoła i Jana z Dukli;
 grupa św. Wojciecha - Brzozów, parafia Przemienienia Pańskiego.
Pielgrzymka jest wydarzeniem archidiecezjalnym i każdy z nas może wziąć w niej
udział. Oczywiście – nie wszyscy pieszo. Choroba, podeszły wiek, praca lub inne obowiązki
uniemożliwiają wielu z nas realizację pragnienia obecności na pielgrzymce. Tych zatem, którzy nie mogą pielgrzymować fizycznie, zachęcamy do Duchowego Pielgrzymowania
na Jasną Górę z Radiem FARA.
Duchowe pielgrzymowanie polega na wypełnianiu – stosownie do możliwości – niektórych praktyk pielgrzymkowych (uczestnictwo w Mszy Świętej, modlitwa różańcowa,
itp.). Wsparciem w duchowym przeżywaniu pielgrzymki jest już od lat Radio FARA. Codziennie emitujemy wiele godzin transmisji i relacji z trasy pielgrzymkowej oraz prowadzimy stronę www.pielgrzymka.przemyska.pl. Dzięki temu tysiące osób w naszej archidiecezji oraz poza nią – w kraju i na całym świecie, może łączyć się duchowo z pielgrzymami.
(Szczegółowy program transmisji podawany jest na bieżąco na stronie Pielgrzymki oraz na
antenie Radia FARA).
Pielgrzymi Duchowi tworzą jedenastą grupę Przemyskiej Pielgrzymki. Gorąco zachęcamy, by zgłosić swoje duchowe pielgrzymowanie – zapisać się do radiowej Grupy Pielgrzymów Duchowych. Zapisy odbywają się za pośrednictwem formularza na stronie Pielgrzymki oraz telefonicznie pod numerem tel: 16 67 67 001 (telefon czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 16.00). Wszystkie osoby, które zapiszą się do 2 lipca
br. otrzymają bezpłatnie Przewodnik Pielgrzyma i Kartę Pielgrzyma – materiały te z całą
pewnością pozwolą na utrzymanie jeszcze lepszej duchowej łączności z pielgrzymami.
Finałem Pielgrzymowania Duchowego jest nocne czuwanie rozpoczynające się
14 lipca o godz. 21.30 w Kaplicy Cudownego Obrazu, a następnie powitanie pielgrzymów
docierających 15 lipca na Jasną Górę i wspólna Eucharystia na zakończenie Pielgrzymki.
Podobnie jak w ubiegłych latach, na te wydarzenia będzie można wybrać się „radiowymi”
autokarami. Szczegóły na temat pielgrzymki podawane będą na antenie Radia i na stronie
Pielgrzymki.
ks. Andrzej Bienia - Dyrektor Radia FARA
ul. Grodzka 11; 37-700 Przemyśl; tel. 600 855 816 ; www.radiofara.pl

Szczegółowych informacji dotyczących pieszej pielgrzymki udzielają Księża Przewodnicy
poszczególnych grup:
Św. Jacka - ks. Marcin Wilk – Przemyśl - Katedra, tel. 505 728 959;
Św. Kazimierza - ks. Krzysztof Szybiak - Jodłówka, tel. 577 514 904;
Św. Józefa Pelczara - ks. Tomasz Smoter – Przemyśl – Miłosierdzie Boże tel. ; 509 770 224;
Św. Brata Alberta - ks. Mariusz Woźny - Przemyśl, tel. 663 959 554;
Św. Rafała Kalinowskiego - ks. Stanisław Mazur - Sonina, tel. 783 546 329;
Św. Urszuli Ledóchowskiej – ks. Wiktor Florek – Łańcut - Fara, tel. 577 018 480;
Bł. Marii Ledóchowskiej - ks. Grzegorz Socha- Leżajsk - Fara, tel. 694 151 369;
Św. Andrzeja Boboli - ks. Tomasz Podolak - Sanok - Fara, tel. 661 871 881;
Św. Jana z Dukli - ks. Paweł Dziob - Krosno, tel. 697 697 746;
Św. Wojciecha - ks. Waldemar Murdzek - Strachocina, tel. 602 608 664;
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